
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!  
Нека в красивата, магична Рождественска нощ уютът, хармонията 
и топлината изпълват домовете ни, така и обичта, добротата и 
светлите помисли да озарят сърцата и душите ни!  

Пожелаваме Ви през Новата 2021 година да бъдете съпътствани 
от здраве и късмет, а идните дни да Ви носят сполука и многоб-
ройни поводи за радост!  

Да изпратим с усмивки трудните уроците, които ни даде 2020 го-
дина и доволни от това, което имаме, да отправим поглед с на-
дежда към това, което ни очаква!  

Нека Бог да благослови мечтите Ви! 
Да бъде вълшебна Коледа! Щедра и щастлива Нова 2021 година! 

Брой 3 
М.ДЕКЕМВРИ 2020 г. 

Коледа е: 
*Да гледаш през про-
зореца как танцуват 
снежинките; 
*Да украсяваш елхата; 
*Да четеш книга с чаша 
горещ шоколад в ръка; 

*Да избираш подаръци 
за любимите хора; 
*Да ловиш снежни пе-
перуди; 
*Да ухае на канела и 
портокал домът; 
*Да се пързаляш с 
шейна; 
*Да носиш шапка, оп-
летена от баба; 
*Да правиш снежни 
ангели; 
*Да правиш джинджи-
филови курабийки; 
*Да правиш добро. 

СУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ГР. ДОБРИЧ 

Празничен брой 



Коледуване е зимен обичай за 
плодородие, здраве и щас-
тие. Обичаят Коледуване започ-
ва още в нощта на Бъдни вечер. 
В него участниците са само мъ-
же. Всички носят едно общо 
име, което в различните говори 
е в различни форми – коледари, 
коладници, коледаре и т.н. 
Подготовката на коледарите 
започва от Игнажден (20 декем-
ври). Тогава разучават коледни-
те песни, създават се коледарс-
ките групи, определя се водача 
на групата, който е по-възрастен 
и женен. В групата има и по-
малки момчета, които  се дви-
жат пред коледарите и известя-
ват стопаните за тяхното идване. 
Коледарите са в традиционно 
празнично облекло и с накичени 
с китки калпаци, а в ръцете си 
носят „шарени тояги“. Обхождат 
домовете на групи. Във всеки 
дом изпълняват песни за прос-
лава на стопаните и благопоже-

ват дара на светли-
ната около най-
късия ден на годи-
ната – 21 декември. 
Вечнозелените 
дръвчета символи-
зират вечен живот, 
а на върха на ко-
ледната елха стои 
голяма звезда, коя-
то символизира 
пътеводната звезда. 
Сияещата елха, ко-
ято се свързва с ре-

Коледната елха е укра-
сена ела (или друго 
иглолистно дърво) за 
празника Рождество 
Христово. Преди Коле-
да дървото се отсича, 
внася в дома и украсява 
с разноцветни светли-
ни, орнаменти и ла-
комства. В Древен Еги-
пет са украсявали пал-
мите. Германските 
племена по-късно ук-
расяват вечнозелени 
клонки, за да отпразну-

дица древни обичаи, с времето 
се превръща в символ на Ко-
ледните и Новогодишни праз-
ници. На Коледа се смята, че 
Христос идва на земята и носи 
със себе си частица от Небес-
ното царство и неговата красо-
та. Затова елхата се украсява с 
ангелчета, свещички, топки и 
сребристи гирлянди — 
като символ на отру-
паното с плодове 
Райско дърво.   
Тея Иванова 5 “а” 
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лание. Стопанинът кани около трапезата 
младите мъже и ги черпи с вино и ра-
кия, а после момата ги дарява с вит кра-
вай. Времето за коледуване е строго оп-
ределено от традицията — от полунощ 
до изгрев слънце на Коледа. Първата 
песен обикновено започва с думите: 
“Стани нине, господине! 
Тебе пеем, домакине! 
Добри сме ти гости дошли, 
добри гости, Коледари!”  
Коледа завършва призори на чешмата с 
хора на коледни песни.  
Константин Паскалев 5“а” клас 

различен от останалите елени, 
защото има червен светещ 
нос.  На Коледа било много 
мрачно и мъгливо. Мисията 
на Дядо Коледа била заст-
рашена от провал. Тогава 
Рудолф застанал начело на 
впряга, осветил пътя с носа си 
и спасил Нощта на Коледа.   
Американският биолог Ната-
ниъл Домини открил рацио-
нално биологично обяснение 
за носа на Рудолф . Яркочерве-
ният нос на Рудолф е своеоб-
разна топлинна лампа, която 

помага на необичайните очи на 
северния елен, способни да 
различават ултравиолетовата 
светлина, да откриват препят-
ствията по пътя си, когато 
прелита през мъгла и облаци.  

Рудолф е деветият елен във впря-
га на Дядо Коледа. 
Елените се появяват в обкръжени-
ето на добрия старец за пръв път 
в поемата на Клемънт Мур „Нощта 
преди Коледа“.  
Рудолф се появява по-късно, но за 
сметка на това бързо става най-
важният във впряга. Неговият съз-
дател е Робърт Мей. Търговска 
компания, която препродава 
книжки за оцветяване, решава да 
създаде своя коледна история, с 
което да намали разходите си и 
да увеличи печалбите. Рудолф  е 

И н ф о р м а ц и о н н а  
д ъ г а  "Коледа е любов в действие. Всеки 

път, когато даваме, всеки път, когато 
обичаме—това е Коледа."-Дейл Евънс.  

Коледната елха — сърцето на дома 

 Еленът Рудолф – любимият помощник на Дядо Коледа   

Магията на коледуването е жива  

Виктория Йорданова 5 “а” клас 

КОЛЕДНА БЛАГОСЛОВИЯ  

Да влезе радост в домовете ви! 
Да сте здрави, благодатни! 
Да са ви пълни ръцете 
с дарове необятни! 
Да ви е богата трапезата! 
Да ви е челядта честита! 
Да почука Доброто. Да влезе! 
Да ви бъде Господ защита! 
Да грее слънце в душите ви! 
Да ви е сладък хлябът! 
Да ви се сбъдват мечтите! 
Да ви е спорна работата! 
Да сте с обич щастливи! 
Да са ви верни пътищата! 
Да ви чакат срещи красиви! 
Да имате плодно бъдеще! 
Да ви е виното медено! 
Да ви е Милостта опора! 
Да ви са другарите предани! 
Боже, пази хората! 
Стефания Цанкова 



*Традицията да се слагат по-
даръци в коледни чорапи идва 
от скандинавския фолклор. 
Според легендата Св. Николас 
– покровителят на децата, 
хвърлил торба с жълтици през 
комина на Бъдни вечер. Пари-
те влезли в чорап, който бил 
окачен над огъня да се суши.  
*Коледните елхи могат да се 
ядат. Иглите са добър източ-
ник на витамин С, а боровите 
ядки са добър източник на хра-
нителни вещества. 
Андрей Борисов 5 “а”клас 

*Първото изкуствено коледно 
дръвче в Германия е направено 
от боядисани пера на гъска. 
*Само в САЩ всяка година се из-
пращат повече от 3 милиона ко-
ледни картички. 
*Според рекордите на Гинес най
-високото отсечено коледно 
дърво е бор с височина 67 метра 
и е изложено през 1950 г. в Сиа-
тъл, Вашингтон.  
*Повечето от северни елени на 
Дядо Коледа имат мъжки имена-
Блитцен, Комет, Купидон. Въп-
реки това, мъжките елени сме-
нят рогата си около Коледа, така 
че елените, които дърпат шейна-
та на Дядо Коледа са от женски 
пол. 
*Jingle Bells е била първата пе-
сен, изпята в космоса от астро-
навтите Том Стафорд и Уоли 
Шира на 16 декември 1965. 

 

 
 
 
 
    

ката пада по пътя си към 
земята.  Снежните криста-
ли се образуват, когато 
малки свръхохладени об-
лачни капчици с диаме-
тър около 10μm започват 
да замръзват. Снежинките 
са истинско предизвика-
телство за фотографите, 
които се опитват да уло-
вят танца им и уникални-
те им форми.  
Азра Исметова 5 “а”  
   

Всички знаем, че снегът е 
съставен от  милиарди 
снежинки. Всяка отдел-
на снежинка се състои от 
близо 1019 водни моле-
кули, които се присъеди-
няват към нейното ядро с 
различна скорост, образу-
вайки разнообразни фор-
ми. Тези форми зависят 
от променливата темпе-
ратура и влажност на въз-
духа, през който снежин-

Всички знаят как изглежда бла-
гият Дядо Коледа, който пода-
рява на послушните деца жела-
ните играчки. Образът, който 

изплува в съзнанието ни днес - бяла бра-
да, червена шапка и голямо коремче, се 
появява през 20-те години на миналия 
век. “Виновникът” е Coca Cola. Първообраз 
на Дядо Коледа е това на Свети Никола—
епископ, който дарява цялото си богатст-
во на бедните. Така в негова чест става 
популярно хората да си разменят подаръ-
ци. В Холандия името му е Sint Nicolaas, 
в Щатите—Santa Claus. Според легендата 
Дядо Коледа живее в Лапландия заедно 
с елфи, които му помагат за изработване-
то на подаръците за децата.  
Кристиан Янков 5 “а” клас 
 

С т р а н и ц а  3  

Забавни факти 
за Коледа  

Снежинките 

деца по света? 
- С Win Zip, моето момче.  
> - Стоянчо, знаеш ли какво 
представлява Снежанка? 
- Знам! Тя е дъщеря на Дядо Ко-
леда и Баба Яга!  
> От години получавам едно и 
също за Коледа - 5 нови килог-
рама отгоре...  
Димитър Чавдаров 5”а” 

Коледа е вре-
ме, в което 
освен подаръ-

ци даряваме на приятели и 
роднини усмивки, настроение и 
добрина.  
> В живота на мъжа има три пе-
риода. През първия той вярва в 
Дядо Коледа. През втория - не 
вярва в дядо Коледа. През тре-
тия - той е Дядо Коледа. 
> Дете на програмист пита ба-
ща си: 
- Тате, Дядо Коледа как побира 
в чувала подаръците за всички 
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Коледни шеги и закачки  

Коледни вкусотии 
СЛАДКИ ЗВЕЗДИЧКИ. Нужни 
продукти: ½ ч. чаша краве мас-
ло, ½ ч. чаша захар, 1 жълтък, 1 
ванилия, 1 ½ ч. брашно, сол на 
върха на лъжичката. Приготов-
ление: В голяма купа разбий 
маслото с миксер и добави за-
харта.Постепенно добавяй яй-
цето, ванилията, брашното и 
солта при непрекъснато разбър-
кване. Между два пласта хартия 
разточи тестото на 0.5 см. Изре-
жи с формички за курабийки - 
звездички. Остатъкът от тестото 
смеси и разточи наново. Изпечи 
в загрята фурна.  

КОЛЕДНИ МЕДЕНКИ Нужни 
продукти: За тестото: 100 г мед, 
50 г захар, 75 г масло, 1 вани-
лия, 1 равна ч. л. канела, ½ ч. л. 
смлян карамфил, 1 белтък, 250 
г брашно, 2 равни ч. л. бакпул-
вер + 1 жълтък, 1 с. л. прясно 
мляко. За украсата: 100 г масло, 
40 г пресята пудра захар, 1 ч. л. 
лимонов сок, захарни перли и 
пръчици за украса. 
Пабло Свиленов 5 “а” клас 

Дядо Коледа 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%84%D0%B8


 “Имало едно време едно малко китно селце, сгушено в 
полите на красивата Стара планина. В него било построено 
едно от най-големите сиропиталища в нашата родина. С 
много любов то приютявало деца сирачета и такива които 
нямали свои домове, а се скитали по улиците да просят 
стотинки, за да си купят хляб и да нахранят себе си и свои-
те братя и сестри. Тези деца били много ядосани на съдба-
та, че точно тях е наказала по- този начин… 
Един ден в приюта дошло ново момченце,което не изгле- 
ждало бедно и изоставено, но със сигурност имало причи-
на, за да попадне на това място. Вместо да му подадат при-
ятелска ръка, децата започнали да го обиждат и ругаят, без 
да чувстват и мъничък срам. 
– Ти защо си дошъл тук?- попитало едно от агресивните 
момчета -Тук няма място за богаташи! Върви си, не те иска-
ме!   
– Но аз не съм богат—отговорило най-учтиво момченцето в 
своя защита без да повишава тон. -Аз също съм сираче като 
вас и много бих искал да се сприятелим…. 
Плакало без да спре почти през целия ден, защото сърцето 
му било много наранено….  
За радост обаче, към него се приближило малко и много 
красиво момиченце, което било готово да му подаде прия-
телска ръка. 
-Здравей! Аз се казвам Александра, казват ми Алекс. Много 
бих искала да станем приятели! 
-Здравей! Аз съм Антонио, наричат ме Тони — отговорило 
момчето през сълзи. 
-Знаеш ли, Тони, ти ми изглеждаш като много добро мом-
че – завързало разговор момичето. – Искаш ли да ти разка-
жа нещо за себе си, а после ти да ми разкажеш нещо за теб 
и за твоя живот? 
-Разбира се, че искам. – отговорил Тони – Ще те слушам 
много внимателно!......................... 
-Ние живеехме в едно съседно селце. Имахме прекрасна 
двуетажна къща с голям и красив двор. В двора имаше мал-
ко магазинче, в което мама и татко продаваха дрехи. Често 
им се налагаше да пътуват за стока, за да има какво да про-
дават. Малко преди коледните празници те отново тръгна-
ха с колата за стока. Времето беше много студено, валеше 
сняг, а пътищата бяха заледени и хлъзгави. Малко преди 
да се приберат, на един завой, колата поднесла и паднала 
в голяма пропаст. От този ден останах съвсем сам. И тъй 
като съм още малък ме доведоха тук.  
Търколила се годината и дошло времето на коледните 
празници. Децата с радост помагали в украсяването на ел-
хата, под която щяло да има подаръци. В деня на Коледа 
всички деца получили подаръци, само за Тони нямало. 
Той много се огорчил и заплакал. Това за него била пър-
вата Коледа без подарък. … 
В един момент към него се приближила малка светлинка, 
която много приличала на падаща от небето звездичка. 
Момчето се зарадвало и помислило, 
че това е знак от неговите родители, 
които са на небето. Когато светлина-
та се приближила, момчето видяло 
едно малко красиво същество, което 
светело като светулка….” 
Какво се случило с Тони, ще разбере-
те като потърсите цялата приказка в 
чичко Гугъл! 
Георги Минчев 5 “а” клас 

 

„Сам вкъщи“ e американски филм от 1990 г. на 
режисьора Крис Кълъмбъс. Той е един от най-
емблематичните филми, свързани с Коледа.  
“Фред Клаус”, братът на дядо Коледа. Израснал в 
сянка от обичания от всички Ник Санта, Фред се 
е превърнал в мърморко, загубил вяра в Коледа.   
Гледайте още:“Коледата невъзможна”, “Гринч”,  
“Коледна бъркотия”, “Принц за Коледа”,  “Елф”, 
“Коледна ваканция”, ”Космическа Коледа”, 
“Коледна песен”,“Договор за Дядо Коледа” и др.  
Георги Станимиров 5 “а” клас 
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Приказка “Коледно чудо”  
Автор Нана Цонкова- 13 г. 

СЪБИТИЯ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 


